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Mừng, Đức Thánh Cha
gửi lời chúc mừng Năm
Mới đến các gia đình
đang chuẩn bị đón Tết
âm lịch. Đức Thánh Cha
nói:

Anh chị em thân mến!
Tại miền Viễn Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người đang chuẩn bị mừng Năm
Mới âm lịch. Tôi xin gửi lời chào thân ái đến mọi gia đình, với hy vọng rằng mỗi gia đình
ngày càng trở nên mái trường mà nơi đó mọi người học cách tôn trọng nhau, học cách
tương quan và quan tâm chăm sóc nhau một cách vô vị lợi. Cầu chúc niềm vui của tình
yêu mến chan hòa trong mỗi gia đình và tỏa lan ra toàn xã hội.
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô
Chúng ta đang trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chủ đề năm nay được lấy
từ thư của Thánh Phao-lô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta tiến tới sự hòa giải” (x.
2Cr 5,14). Thứ tư tới đây sẽ kết thúc Tuần cầu nguyện với việc cử hành giờ kinh chiều tại
Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ngoại thành, với sự tham dự của các anh chị em
thuộc các giáo hội khác và cộng đoàn các Kitô hữu tại Roma. Cha mời gọi anh chị em hãy
cầu nguyện, để thực hiện nguyện ước của Chúa Giê-su: “Để tất cả được nên một” (Ga
17,21).
Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân tại Italia
Trong những ngày qua, các trận động đất và bão tuyết đã làm thiệt hại cho nhiều anh chị
em thuộc miền Trung Italia. Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các gia đình có
người bị nạn. Cha khuyến khích mọi người trong nỗ lực cứu trợ và hỗ trợ để giúp giảm bớt
những khó khăn và đau khổ. Cám ơn anh chị em rất nhiều vì công việc phục vụ ấy. Cha
mời mọi người cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ cho các nạn nhân và cho những người
đang quảng đại dấn thân trong công tác cứu trợ.
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